Kunstiainete valdkond
Kunstiainete valdkonda kuuluvad kunst ja muusika.
Põhikoolis on kunstivaldkonna õppeaine õpetamise eesmärgiks kujundada õpilastes
eakohane kunstipädevus: suutlikkus mõista kunstide mitmekesisust, arutleda kunsti
teemadel; väärtustada lähiümbruse, Eesti ja maailma kultuuripärandit; näha eri ajastute ja
nüüdisaja kultuuri suhet; kasutada kunsti väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks
loominguliseks tegevuseks, väärtustada enda ja kaaslaste loomingut.
1. Üldpädevused
Kunstivaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppetöös nii teooria kui
ka praktiliste tegevuste kaudu.
Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kunstivaldkonna õppeainetes rõhutatakse kultuuriteadmisi ja
ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi õppija identiteedi osana. Tegevustes
väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade,
analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste
väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad
teadvustama kunsti ja muusikat eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid,
seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist
suhtumist kõikidesse infokanalitesse.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, loovtööd,
arutlused ja esitlused, ühismusitseerimine, ühistes kunstiprojektides ning valdkondlikes ja
valdkondadeülestes õppeprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ning aitavad
väärtustada üksteise toetamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist
ühtsustunnet. Kunstiteoste üle arutledes harjuvad õpilased oma seisukohti kaitsma ning
teiste arvamustest lugu pidama. Kunstiained teadvustavad inimese kui keskkonna kujundaja
ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka
inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes keskkondades.
Enesemääratluspädevus. Pidev tagasiside andmine ja eneseanalüüsi oskuse arendamine
aitavad tundma õppida oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset minapilti. Kultuuriliste
ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja
muusikapalade ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja
kultuurilist identiteeti.
Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja
töövormide kaudu, mis võimaldavad õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii
individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info
hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes olukordades.
Kunstides saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust
kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja
eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana.

Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest jms
rääkimine, kasutades kirjelduses nii korrektset emakeelt kui ka ainespetsiifilist
terminoloogiat. Tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja
kaitsmine toetavad väljendusoskust ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunsti- ja
muusikateemaliste referatiivsete ning loovtööde koostamine eeldab oskust mõista
teabetekste ning suunab kasutama mitmesuguseid info esitamise viise (tekst, joonis, skeem,
tabel,
graafik
jms).
Kunstiainetes
tutvutakse
kunsti
ja
muusika
kui
kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning
„tõlkides” sõnumeid ühest keelest teise.
Ettevõtlikkuspädevus. Vajalike oskuste kujunemist toetavad kunstiainetes individuaal- ja
rühmatöö, uurimuslikud ning probleemipõhised ülesanded ja õpitava sidumine nüüdisaegse
igapäevaeluga. Kunstiainetes väärtustatakse uuenduslikke ning loovaid lahendusi. Praktiline
loovtegevus annab võimaluse katsetada erinevaid ideede väljendamise ja esitlemise
võimalusi, valides leidlikult sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse
tegevust planeerima ja analüüsima, vastutama tööde lõpetamise ja tulemuse eest.
Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega.
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevus. Kunstiainetes rakendatavate
ülesannete lahendamiseks tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle,
põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi. Õpitakse kasutama kunstimõisteid
(kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid ning
kasutama sümboleid. Kunstiterminoloogias kasutatakse matemaatika ja tehnoloogia
sõnavara ja mõisteid. Loomeülesandeid täites õpitakse kasutama tehnoloogiavahendeid
ning innovaatilisi lahendusi, mõistma teaduse ja tehnoloogia rolli muusika ning kunsti
arengus.
Digipädevus
Digivahendeid kasutatakse info otsimiseks, kogumiseks, töötlemiseks ja esitamiseks.
Kogutud infot rakendatakse loovtöödes eesmärgipäraselt. Õpitakse loominguga
tegelemiseks valima ainespetsiifiliselt vajalikke digivahendeid. Õppides ning digitaalset sisu
luues ja säilitades kasutatakse erinevaid audiovisuaalseid ning muid multimeediumi
vahendeid ja rakendusi.
Ollakse teadlik autoriõiguste järgimise kohustusest digikeskkonnas. Suurendatakse
teadlikkust digivahendite rakendamisega kaasneda võivatest terviseriskidest ja internetis
loomingu jagamise turvalisusest.

2. Lõiming
Kunstiained on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisiga.
Kunsti aineseks on inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm erinevates
avaldumisvormides. Teiste ainevaldkondadega suhestumine on kunstivaldkonna õppeainete
loomulik osa.
Kunstivaldkonna õppeainetes toetutakse teistes õppeainetes omandatud teadmistele, samas
süvendatakse ja visualiseeritakse neid teadmisi. Praktiliste tegevuste kaudu kujundatakse
arusaama, et teadmised ja pädevused on omavahel seotud ja igapäevaelus rakendatavad.
Nüüdisaegne kultuur on interdistsiplinaarne. Kunstiained on tihedalt seotud kõigi
inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisiga. Kunsti aineseks on inimeseks

olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm erinevates avaldumisvormides. Teiste
ainevaldkondadega suhestumine on kunstivaldkonna õppeainete loomulik osa ning
valdkondadeüleseks lõiminguks on palju võimalusi.
Eri kultuuridega tutvutakse paljudes teiste valdkondade õppeainetes (keel ja kirjandus,
võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline
kasvatus) ning kujundatakse seeläbi väärtushoiakuid ja teadvustatakse maailma kultuurilist
mitmekesisust.
Kunstiainetes
keskendutakse
võrreldes
teiste
õppeainetega
kontsentreeritumalt kultuuridevahelise dialoogi mõtestamisele ja loovuse kasutamisele
nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
Mitmes ainevaldkonnas – keeltes ja kirjanduses, matemaatikas, tehnoloogias, kehalises
kasvatuses – kasutatakse kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur,
mõõdud, nurgad, geomeetrilised kujundid, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon,
liikumine, dünaamika jms). Kunstivaldkonna õppeainetes toetutakse teistes õppeainetes
omandatud teadmistele, samas süvendatakse ja visualiseeritakse neid teadmisi. Praktiliste
tegevuste kaudu kujundatakse arusaama, et teadmised ja pädevused on omavahel seotud
ja igapäevaelus rakendatavad. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid võimaldavad
lõimida kunstiaineid teiste ainevaldkondadega ja kujundada pädevusi.
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Arendatakse suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust,
diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust ja vaadeldakse
eri ajastute ning kultuuride lugusid muusikas ja kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis.
Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel,
struktuur, sümbolid ja meetodid), samuti matemaatiliste sümbolite, kujundite ning mõistete
tundmist.
Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja
värvide omadusi.
Sotsiaalained. Vaadeldakse suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning eri kultuuride
kommete ja pärimustega, kunsti ning kultuuri rolli ja muutumist ajaloo eri etappidel.
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Teemad hõlmavad mitmekülgseid oskusi, nagu info leidmine kunstiteoste kohta, keskkonna
visuaalne kujundamine. Teadvustatakse ümbritsevat loodus- või tehiskeskkonda ja õpitakse
keskkonda säästma. Väärtustatakse pärandkultuuri ning rahvuskultuuri jätkusuutlikku
arengut. Osatakse näha võimalusi taaskasutuseks.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate
protsesside kohta ning ideesid katsetama ja ellu viima.
Väärtused ja kõlblus ning kultuuriline identiteet
Tutvutakse kohaliku, Eesti ja maailma kultuuripärandiga. Õpilasi suunatakse osalema
ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid).
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine

Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, mis on oluline alus elukestva õppe
harjumuste ning hoiakute omandamisel.
Tervis ja ohutus
Kujutavas kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb
järgida ohutust.
Tehnoloogia ja innovatsioon
Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu erinevaid oskusi ja vahendeid
ning katsetatakse uusi võimalusi. Arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist, oskust

innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia (loomisprotsess, tehnoloogiad ja
tehnikad).
Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust
ja koordinatsiooni.

Kunsti ainekava

Hindamine
Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Kunsti
õpetamisel ja pädevuste hindamisel lähtutakse iga õpilase võimetekohasest arengust ja
õpitulemuste saavutatusest.
Hindamise eesmärk on innustada õpilasi isikupäraste ideede ja loovate lahenduste leidmisel
ning suunata neid sihikindlalt õppima; suunata õpilaste enesehinnangu kujunemist, tekitada
neis kunsti- ja kultuurihuvi ning luua alus elukestvale kunstiharrastusele; suunata ja toetada
õpilasi haridustee valikul kunstide valdkonnas.
Õpitulemusi hinnatakse kujundava hindamise põhimõtete järgi ehk antakse hinnanguid õppe
kestel toimuvale. Tagasiside antakse õigeaegselt ja täpselt ning kirjeldatakse õpilase
tugevaid külgi ja vajakajäämisi. Esitatakse ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis
toetavad õpilase arengut. Kujundavas hindamises on tähtis koht õpilase enesehinnangul.
Hinnatakse:
1) oskust kasutada kunstimõisteid ning teadmisi lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjektidest;
2) oskust kasutada loovtöödes erinevaid töövõtteid ja tehnikaid, käsitsedes materjale
otstarbekalt ja töövahendeid ohutult;
3) loovat, isikupärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- või rühmatöös;
4) oskust väärtustada ja analüüsida enda ja kaaslaste kunstitöid, arutleda erinevate
kunstinähtuste üle.
Käitumisele (huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine ning
käitumine) antakse hinnanguid.

1. klass, KUNST
2 ainetundi nädalas, kokku 70 ainetundi
Õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Kujutamis- ja vormiõpetus
✓
✓
✓
✓

Kujutab esemeid/olendeid
Kasutab šablooni abivahendina
Eristab kurba ja rõõmsat nägu
Eristab näidistelt nelja aastaaega
ja suudab neid töös kujutada õpitu
piires
✓ Voolib pehmest materjalist palli ja
silindrit kasutades mõlemat kätt

✓ Objekti kujutamine šablooni või
orientiiride abil (vaatlus- ja
võrdlusoskuse, koordinatsiooni
arendamine)
✓ Portree ja miimika (oma pere ja
sõprade kujutamine, erinevate
emotsioonide väljendamine töös)
✓ Modelleerimine
ja
erinevad
materjalid
(voolimine
ja
modelleerimine
erinevatest
materjalidest, sh jääkmaterjalid)
✓ Keskkond ja selle kujutamine
(looduskeskkond ja aastaajad,
linnaruum, kodukoht jne)

Värvus-kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus

✓ Tunneb ära ja nimetab õpitud
värvusi
✓ Helestab värve
✓ Tõmbab jooni pintsli ja pliiatsiga
vasakult paremale ja ülevalt alla
✓ Kujundab mustrit orientiiride abil

✓ Põhivärvid ja nende segamisel
saadud II astme värvid
✓ Värvide helestamine ja
tumestamine (loodus- ja
pildivaatlused, lähiümbruse
värvitoonide leidmine ja
nimetamine)
✓ Rütm ja liikumine (erinevate
mustrite kujundamine)

Disain ja kirjaõpetus
✓ Täidab kunstiõpetuse ülesandeid
koostegevuses, eeskuju ja näidise
järgi
✓ Moodustab tähtedest mustreid
orientiiride abil
✓ Leiab õpetaja suunamisel tekstile
vastava kujunduse

✓ Ruumikujundus (klassi
kaunistamine tähtpäevadeks,
koostööoskuste arendamine)
✓ Kunstnik ja kujunduskunst
(raamatuillustratsioonide,
kunstitööde vaatlus ja analüüs)
✓ Kirjakunst (tähemustrid ja täht, kui
mustrielement )

Vestlused kunstist
✓ Kunsti töövahendid ja nende

✓ Valmistab ette ja korrastab
õpetaja juhendamisel oma töökoha
✓ Osaleb rühmatöös ja õpetaja
suunamisel oskab arvestada
kaaslasega
✓ Õpetaja abiga oskab jäljendada
mõnda tuttavat looma hääle või
kehakeele kaudu

korrashoid (pintslite jt vahendite
õige hoidmine, kasutamine ja
puhastamine, turvalisus)
✓ Kunstide seosed (maalikunst,
teatrikunst jne ning süžeemängud
rühmas)

Tehnikad ja materjalid
✓ Skulptuur (voolimine ja
meisterdamine, tutvumine
erinevate materjalidega, sh
looduslik materjal)
✓ Maal (maalimine kattevärvidega
individuaalsete ja ühistöödena)
✓ Graafika (templitrükk,
materjalitrükk ja trükkimine näidise
järgi)

✓ Võrdleb erinevaid materjale ja
värvusi (pehme, kõva, hele, tume)
ja nimetab nende nähtavaid ja
kombitavaid omadusi õpetaja
suunamisel

2. klass, KUNST
1,5 ainetundi nädalas, kokku 52,5 ainetundi

Õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Kujutamis- ja vormiõpetus
✓ Võrdleb 2-3 tajutava tunnuse alusel
(värvus, kuju, suurus) näidiseid ja
valminud kujutisi
✓ Kujutab kõrvuti asetsevaid sarnaseid
figuure
✓ Eristab kurba ja rõõmsat nägu ning
oskab neid emotsioone töös edastada
✓ Kujutab tuttavat keskkonda sellele
omaste objektide kaudu
✓ Voolib/meisterdab tuttavast materjalist

✓ Objekti kujutamine šablooni või
orientiiride abil (vaatlus- ja
võrdlusoskuse, koordinatsiooni
arendamine)
✓ Portree ja miimika (oma pere ja
sõprade kujutamine, erinevate
emotsioonide väljendamine töös)
✓ Modelleerimine
ja
erinevad
materjalid
(voolimine
ja
modelleerimine
erinevatest
materjalidest, sh jääkmaterjalid)
✓ Keskkond ja selle kujutamine
(looduskeskkond ja aastaajad,
linnaruum, kodukoht jne)

Värvus-kompositsiooni- ja
perspektiiviõpetus
✓ Leiab paberilehel ja pildipinnal
otsitava

✓ Põhivärvid ja nende segamisel
saadud II astme värvid

✓ Segab põhivärvidest II astme värve
näidise järgi
✓ Leiab lähiümbruses erineva
heledusastmega värvitoone ja nimetab
neid
✓ Kujundab mustrit erinevates
tehnikates eeskuju ja näidiste järgi

✓ Värvide helestamine ja
tumestamine (loodus- ja
pildivaatlused, lähiümbruse
värvitoonide leidmine ja
nimetamine)
✓ Rütm ja liikumine (erinevate
mustrite kujundamine)

Disain ja kirjaõpetus
✓ Täidab kunstiõpetuse ülesandeid
koostegevuses, eeskuju, näidise ja
omandatud oskuste piires suulise
korralduse järgi
✓ Kujundab piiratud pinnale mustrit
✓ Kujundab teemakohast õnnitluskaarti

✓ Ruumikujundus (klassi
kaunistamine tähtpäevadeks,
koostööoskuste arendamine)
✓ Kunstnik ja kujunduskunst
(raamatuillustratsioonide,
kunstitööde vaatlus ja analüüs)
✓ Kirjakunst (tähemustrid ja täht,
kui mustrielement )

Vestlused kunstist
✓ Tunneb (nimetab) kasutatavaid
töövahendeid ja materjale
✓ Valmistab ette ja korrastab õpetaja
suunamisel oma töökoha
✓ Õpetaja suunamisel oskab jäljendada
mõnada tuttavat looma hääle või
kehakeele kaudu ning osaleda
süžeemängudes rühmas

✓ Kunsti töövahendid ja nende
korrashoid (pintslite jt vahendite
õige hoidmine, kasutamine ja
puhastamine, turvalisus)
✓ Kunstide seosed (maalikunst,
teatrikunst jne ning süžeemängud
rühmas)

Tehnikad ja materjalid
✓ Võrdleb erinevaid materjale ja värvusi
(pehme, kõva, hele, tume) ja nimetab
nende nähtavaid ja kombitavaid
omadusi õpitu piires
✓ Osaleb ühistöös teisi arvestades

✓ Skulptuur (voolimine ja
meisterdamine, tutvumine
erinevate materjalidega, sh
looduslik materjal)
✓ Maal (maalimine kattevärvidega
individuaalsete ja ühistöödena)
✓ Graafika (templitrükk,
materjalitrükk ja trükkimine
näidise järgi)

3. klass, KUNST
1 ainetund nädalas, kokku 35 ainetundi

Õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Kujutamis- ja vormiõpetus
✓ Kujutab loomi (jt elusolendeid) neile
iseloomulikus asendis
✓ Märkab õpetaja suunamisel esemete ja
figuuride detaile, täiendab kujutist
✓ Meisterdab looduslikust materjalist
✓ Kasutab erinevaid materjale
templitrükis

✓ Inimese kujutamine paigal ja
liikumises (näidismudelite ja
skeemjooniste kasutamine)
✓ Loomade jt elusolendite
kujutamine (iseloomuliku asendi,
karvkatte, pinnafaktuuri jne
kujutamine, kompimismeele
arendamine)
✓ Modelleerimine ja erinevad
materjalid (modelleerimine
looduslikust- ja tehismaterjalist,
voltimine)
✓ Keskkond ja selle kujutamine
(erinevad keskkonnad ja
looduskaitse)
✓ Kujutamine ruumis ja tasapinnal
(erinevate tehnikate kasutamine)

Värvus-kompositsiooni- ja
perspektiiviõpetus
✓ Jälgib mustri rütmi
✓ Võrdleb ja iseloomustab õpetaja
suunamisel kahte kujutist tajutavate
tunnuste alusel, väljendab kujutiste
paiknemist pildiruumis

✓ Põhivärvid ja nende segamine
värviringi alusel (ülesanded
piiratud värvide arvuga)
✓ Rütm ja liikumine (rütmi mõiste,
rütmid meis ja meie ümber)
✓ Piiratud ja piiramata pind
(mõisted: piiratud ja piiramata
pind, objekti ja tausta seos)
✓ Perspektiiviõpetus (objekti
kujutamine ees, taga ja keskel,
elemendi esiletõst suuruse ja värvi
abil)

Disain ja kirjaõpetus
✓ Korrastab oma töökoha
✓ Kasutab joonlauda sirgjoone

✓ Ruumikujundus (klassi- või
kooliruumi kaunistamine ja töö

tõmbamiseks ja sirklit ringjoone
joonestamiseks
✓ Märkab kunsti lähiümbruses
✓ Leiab ruudukujulise paberi keskkoha
voltimise teel

planeerimine)
✓ Kunstnik ja kujunduskunst
(kunstniku elukutse ja tähtsus läbi
ajaloo)
✓ Kirjakunst (nimetähtede
kujundamine)
✓ Praktiline disain (karbi, mänguasja
vms meisterdamine paberist või
jääkmaterjalist)

Vestlused kunstist

✓ Täidab kunstiõpetuse ülesandeid
eeskuju, näidise ja omandatud oskuste
piires suulise korralduse järgi
✓ Teab erinevaid kunsti
väljendusvõimalusi
✓ Väärtustab enda ja kaaslase tööd
✓ Osaleb kunstialastes vestlustes

✓ Erinevad kunstiliigid (maal,
skulptuur, arhitektuur, teatrikunst)
✓ Kunstide seosed (rollimängud,
kostüümid, kujundused)
✓ Rahvakunst ja selle areng
(rahvakunstielementide kasutamine
kaasajal, ribaornamendi
kujundamine)
✓ Looming ja autorlus (MINUSINU-MEIE- loomingu
tähtsustamine)

Tehnikad ja materjalid
✓ Kasutab ohutult töövahendeid ja
materjale
✓ Eristab akvarelli ja kattevärvi

✓ Skulptuur (tutvumine naturaalsete
ja tehismaterjalidega, sh
jääkmaterjalid)
✓ Maal (kattevärvide ja akvarellide
kasutamine ning õige pintsli valik)
✓ Graafika (tutvumine erinevate
trükitehnikatega, nt papitrükk)

4. klass, KUNST
1 ainetund nädalas, kokku 35 ainetundi

Õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Kujutamis- ja vormiõpetus 11 tundi
✓ Kujutab inimest paigalasendis eest- ja
külgvaates
✓ Märkab esemete ja figuuride detaile,
täiendab kujutist
✓ Voldib paberit eeskuju järgi
✓ Väärtustab elusloodust
✓ Meisterdab tuttavatest materjalidest ja
täiendab detailidega
✓ Kavandab geomeetrilistest kujunditest
templitrüki mustrit

✓ Inimese kujutamine paigal ja
liikumises (näidismudelite ja
skeemjooniste kasutamine)
✓ Loomade jt elusolendite kujutamine
(iseloomuliku asendi, karvkatte,
pinnafaktuuri jne kujutamine,
kompimismeele arendamine)
✓ Modelleerimine ja erinevad materjalid
(modelleerimine looduslikust- ja
tehismaterjalist, voltimine)
✓ Keskkond ja selle kujutamine
(erinevad keskkonnad ja looduskaitse)
✓ Kujutamine ruumis ja tasapinnal
(erinevate tehnikate kasutamine)

Värvus-kompositsiooni- ja
perspektiiviõpetus 11 tundi
✓ Jälgib pinna katmisel kujutise kontuuri
✓ Segab põhivärvidest II astme värvid
(värvuste tabeli eeskujul)
✓ Kujutab esemeid kahel horisontaalsel
abijoonel (ees, taga)
✓ Vaatleb sihipäraselt, võrdleb ning
rühmitab objekte ning nähtusi
✓ Mõistab rütmi tähendust (südamerütm,
ööpäev,aastaajad jne)

✓ Põhivärvid ja nende segamine
värviringi alusel (ülesanded
piiratud värvide arvuga)
✓ Rütm ja liikumine (rütmi mõiste,
rütmid meis ja meie ümber)
✓ Piiratud ja piiramata pind
(mõisted: piiratud ja piiramata
pind, objekti ja tausta seos)
✓ Perspektiiviõpetus (objekti
kujutamine ees, taga ja keskel,
elemendi esiletõst suuruse ja värvi
abil)

Disain ja kirjaõpetus 4 tundi
✓ Kavandab oma tegevust õpetaja
suunamisel
✓ Mõõdab joonlaua abil ja kujundab
tööle raami, kasutab sirklit ringjoone
moodustamisel

✓ Ruumikujundus (klassi- või
kooliruumi kaunistamine ja töö
planeerimine)
✓ Kunstnik ja kujunduskunst
(kunstniku elukutse ja tähtsus läbi

✓ Väärtustab kunstniku tööd
✓ Teeb ristkülikust ruudu voltimise teel

ajaloo)
✓ Kirjakunst (nimetähtede
kujundamine)
✓ Praktiline disain (karbi, mänguasja
vms meisterdamine paberist või
jääkmaterjalist)

Vestlused kunstist 5 tundi

✓ Leiab õpetaja suunamisel rahvakunsti
elementidele erinevaid
kasutusvõimalusi
✓ Väärtustab kunstiloomingut
✓ Väljendab end erinevate kunstiliste
väljendusvahendite kaudu

✓ Erinevad kunstiliigid (maal,
skulptuur, arhitektuur, teatrikunst)
✓ Kunstide seosed (rollimängud,
kostüümid, kujundused)
✓ Rahvakunst ja selle areng
(rahvakunstielementide kasutamine
kaasajal, ribaornamendi
kujundamine)
✓ Looming ja autorlus (MINUSINU-MEIE- loomingu
tähtsustamine)

Tehnikad ja materjalid 4 tundi
✓ Kasutab säästlikult töömaterjale
✓ Iseloomustab akvarelli ja kattevärvi
erinevat kasutusviisi
✓ Teab kõrgtrüki põhimõtet

✓ Skulptuur (tutvumine naturaalsete
ja tehismaterjalidega, sh
jääkmaterjalid)
✓ Maal (kattevärvide ja akvarellide
kasutamine ning õige pintsli valik)
✓ Graafika (tutvumine erinevate
trükitehnikatega, nt papitrükk)

5. klass, KUNST
1 ainetund nädalas, kokku 35 ainetundi

Õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Kujutamis- ja vormiõpetus 11 tundi
✓ Kujutab inimest liikumises
✓ Kasutab õpitud tehnikaid kunstitööde
loomiseks
✓ Vormistab oma õpiülesanded
nõuetekohaselt
✓ Kombineerib detailidest lihtsamaid
figuure näidise järgi
✓ Kujutab erinevaid keskkondi ja
märkab keskkonnale omaseid detaile
✓ Kavandab ja teostab papitrükki

✓ Inimese kujutamine paigal ja
liikumises (näidismudelite ja
skeemjooniste kasutamine)
✓ Loomade jt elusolendite kujutamine
(iseloomuliku asendi, karvkatte,
pinnafaktuuri jne kujutamine,
kompimismeele arendamine)
✓ Modelleerimine ja erinevad materjalid
(modelleerimine looduslikust- ja
tehismaterjalist, voltimine)
✓ Keskkond ja selle kujutamine
(erinevad keskkonnad ja looduskaitse)
✓ Kujutamine ruumis ja tasapinnal
(erinevate tehnikate kasutamine)

Värvus-kompositsiooni- ja
perspektiiviõpetus 11 tundi
✓ Tõstab oma töödes tegelasi esile
suuruse, asukoha ja värvi valiku abil
✓ Väljendab osalise kattumise abil
esemete ja figuuride paiknemist
üksteise suhtes ees-ja tagapool, keskel
✓ Kavandab töö ette antud pinnal
✓ Kujundab tööle raami õpitud oskuste
piires
✓ Toob näiteid rütmi esinemisest
igapäevaelus

✓ Põhivärvid ja nende segamine
värviringi alusel (ülesanded
piiratud värvide arvuga)
✓ Rütm ja liikumine (rütmi mõiste,
rütmid meis ja meie ümber)
✓ Piiratud ja piiramata pind
(mõisted: piiratud ja piiramata
pind, objekti ja tausta seos)
✓ Perspektiiviõpetus (objekti
kujutamine ees, taga ja keskel,
elemendi esiletõst suuruse ja värvi
abil)

Disain ja kirjaõpetus 4 tundi
✓ Planeerib oma tegevust õpitud oskuste
piires
✓ Kujundab mustrit ruutvõrgustikule
joonlaua või sirkli abil
✓ Toob näiteid kunstniku tööst (raamatu
kujundus, joonisfilm vms)

✓ Ruumikujundus (klassi- või
kooliruumi kaunistamine ja töö
planeerimine)
✓ Kunstnik ja kujunduskunst
(kunstniku elukutse ja tähtsus läbi
ajaloo)

✓ Voldib näidise järgi

✓ Kirjakunst (nimetähtede
kujundamine)
✓ Praktiline disain (karbi, mänguasja
vms meisterdamine paberist või
jääkmaterjalist)

Vestlused kunstist 5 tundi
✓ Võrdleb oma ja kaaslaste töid (leiab
peamised tegelased/objektid, toob
esile sarnasusi ja erinevusi)
✓ Osaleb vestlustes rahvuskultuuri ja –
kunsti teemadel
✓ Teab erinevaid kunstiliike ja oskab
neid nimetada

✓ Erinevad kunstiliigid (maal,
skulptuur, arhitektuur, teatrikunst)
✓ Kunstide seosed (rollimängud,
kostüümid, kujundused)
✓ Rahvakunst ja selle areng
(rahvakunstielementide kasutamine
kaasajal, ribaornamendi
kujundamine)
✓ Looming ja autorlus (MINUSINU-MEIE- loomingu
tähtsustamine)

Tehnikad ja materjalid 4 tundi
✓ Nimetab jääkmaterjalide
taaskasutusvõimalusi
✓ Valib tööks sobiva pintsli
✓ Nimetab mõnda õpitud trükitehnikat ja
kirjeldab selle protsessi

✓ Skulptuur (tutvumine naturaalsete
ja tehismaterjalidega, sh
jääkmaterjalid)
✓ Maal (kattevärvide ja akvarellide
kasutamine ning õige pintsli valik)
✓ Graafika (tutvumine erinevate
trükitehnikatega, nt papitrükk)

6. klass, KUNST
1 ainetund nädalas, kokku 35 ainetundi

Õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Kujutamis- ja vormiõpetus 11 tundi
✓ Arvestab inimese täisfiguuri
kujutamisel pea suurust ja jalgade
pikkust terve kehapikkuse suhtes, näo
kujutamisel silmade asukohta näos
✓ Joonistab natuurist, kujutab langevat
varju
✓ Modelleerib erinevatest materjalidest
dekoratiiv- ja tarbevorme
✓ Kujutab temaatilistes töödes värvide
abil tegevuse aega ja kohta
✓ Loob kujutatavale sisult ja vormilt
sobiva tausta

✓ Inimese kujutamine paigal ja
liikumises (inimese proportsioonid
ja emotsioonide edastamine)
✓ Natuurist joonistamine (elus ja
eluta objektide ruumiline
kujutamine, paiknemine
pildiruumis ja suurussuhted)
✓ Modelleerimine ja erinevad
materjalid (erinevatest
materjalidest
ruumikujunduselementide
meisterdamine, keraamika)
✓ Keskkond ja selle kujutamine
(muutuvate loodusvormide ja
erinevate elukeskkondade
kujutamine, keskkonnakaitse)

Värvus-kompositsiooni- ja
perspektiiviõpetus 11 tundi
✓ Väljendab kujutise suuruse muutumise
abil selle paiknemist pildiruumis eesja tagapool
✓ Loob koloriidi abil erinevaid
meeleolusid maalides spontaanselt ja
läbimõeldult
✓ Kujutab sümmeetrilist eset kesktelje
abil

✓ Põhivärvid ja vastandvärvid
(vastandvärvide segamine
värviringi alusel, ühe värvi
erinevad toonid)
✓ Värvide helestamine ja
tumestamine ( ühe värvitooni
erinevad hele-tumedusastmed, soe
ja külm koloriit)
✓ Rütm ja liikumine (sümmeetria ja
asümmeetria)

Disain ja kirjaõpetus 4 tundi
✓ Kujundab oma lähemat ümbrust
(stend, klassiruum, aatrium)
✓ Oskab kujundada temaatilist plakatit,
kasutades erinevaid tehnikaid
✓ Voldib ja kujundab paberkotti

✓ Ruumikujundus (sise- ja
välisruumide kujundus)
✓ Kirjakunst (reklaamkirjade
vaatlus ja analüüs
✓ Praktiline disain (pakendi
kujundus)

Vestlused kunstist 6 tundi
✓ Tunneb ja liigitab vaadeldud
kunstitöid (skulptuur, maal graafika)
✓ Toob näiteid rahvakunstielementide
kasutusvõimalustest
✓ Väärtustab oma tööd ja ennast töö
autorina

✓ Erinevad kunstiliigid ja nende
seosed
✓ Rahvakunst ja selle areng
(rahvakunsti areng ja kasutamine
kaasajal, rahvakunsti pärandi
hoidmine)
✓ Looming ja autorlus (originaal,
reproduktsioon, koopia)

Tehnikad ja materjalid 3 tundi
✓ Kasutab töövahendeid- ja materjale
tehnoloogiliselt õigesti, otstarbekalt ja
säästvalt
✓ Leiab vaatluse põhjal sarnase
maalilaadiga tööd
✓ Omab ettekujutust erinevatest
joonistustehnikatest (pliiats, süsi,
pastell) ja trükitehnikatest (mono-ja
diatüüpia)

✓ Skulptuur (voolimine pehmetest ja
tahketest materjalidest, keraamika)
✓ Maal (erinevad maalilaadid
näidiste põhjal)
✓ Graafika (joonistamine erinevate
vahenditega, kõrgtrükk,
linoollõige)
✓ Arhitektuur (erinevate
arhitektuuriobjektide vaatlus ja
võrdlus)

Muusika ainekava

Muusikaõpetus toetab õpilaste individuaalse eripära kujunemist muusikalise
eneseväljenduse abil. Muusikaõpetuse kaudu kujundatakse harmoonilisi isiksusi,
tasakaalustatakse ja toetatakse õpilaste emotsionaalset arengut, sh teiste õppeainete
omandamisel. Muusikaõpetuse kaudu avatakse ja avardatakse võimalusi muusikaga tegelda
ja muusikast rõõmu tunda ning toetatakse elukestva muusikaharrastuse teket. Eesti ja
maailma muusikakultuuri tutvustamise kaudu kujundatakse õpilaste muusikalist maitset
ning sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid.
Hindamine
Kunstivaldkonna ainete õpetamisel ja pädevuste hindamisel lähtutakse iga õpilase
võimetekohasest arengust ja õpitulemuste saavutatusest. Hindamise aluseks on põhikooli
riikliku õppekava üldosas sätestatu, põhikooli riiklikus õppekavas esitatud õpitulemused.
Hindamise kriteeriumid ja viiepallisüsteemist erinev hindamise korraldus määratakse ja
täpsustatakse kooli õppekavas.
Kunstivaldkonna õppeainetes on hindamise eesmärk toetada õpilaste arengut, innustada
õpilasi isikupäraste ideede ja loovate lahenduste leidmisel ning suunata neid sihikindlalt
õppima; suunata õpilaste enesehinnangu kujunemist, tekitada neis muusika-, kunsti- ja
kultuurihuvi ning luua alus elukestvale muusika- ja kunstiharrastusele; suunata ja toetada
õpilasi haridustee valikul kunstide valdkonnas. Hindamine annab tagasisidet õpilaste
individuaalse arengu kohta ning on lähtekohaks järgneva õppe kavandamisel.
Hindamisel lähtutakse ainevaldkonnas taotletavatest pädevustest, mille keskmes on:
1) õpilaste muusikaliste ja kunstialaste võimete areng;
2) teadmiste ja oskuste rakendamine musitseerimisel ja kunstiloomingus;
3) isikupärane lähenemine loovülesannete lahendamisel.
Hindamisel väärtustakse õpilaste teoreetilisi teadmisi, püüdlikkust ja osalemist
õppeprotsessis ning pingutust tulemuste elluviimisel. Hindamisel on oluline tunnustada
lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära.
Õpitulemuste hindamise vormid peavad olema mitmekesised, õpilaste arengut motiveerivad
ja vastavuses nende õpitulemustega. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega ning
sõnaliste hinnangute abil. Numbrilisele hindamisele lisandub suuline tagasiside. Nii sõnaliste
hinnangute kui ka numbrilise hindamise puhul peavad õpilased teadma, mida ja millal
hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Õpetajapoolsed suulised sõnalised

hinnangud ning numbrilised hinded peavad motiveerima õpilaste arengut kunstivaldkonnas.
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, lähtudes püstitatud
õppeülesandest ning kehtiva õppekava sisust ja eesmärkidest. Kirjalikke ülesandeid hinnates
arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead.
Muusika õpetamisel hinnatakse õpilaste teadmiste ja oskuste rakendamist, arvestades
ainekavas taotletavaid õpitulemusi ning õppe- ja kasvatuseesmärke muusikaliste osaoskuste
lõikes alljärgnevalt:
1) laulmine – aktiivne osavõtt ühislaulmisest, õpitulemustes nimetatud ühislauluvara
omandamine;
2) pillimäng – musitseerimine kaasmängudes rühmas ja/või üksi;
3) omalooming – lihtsa kaasmängu, ostinato või liikumise loomine, ideede välja- pakkumine
ning teostamine, loomingulisus;
4) muusika kuulamine ja muusikalugu, õppekäigud – muusika üle arutlemine, muusikateoste
analüüsimine ning oma seisukohtade põhjendamine, osalemine kirjalikes ja suulistes
aruteludes;
5) tunnist osavõtu aktiivsus – aktiivne osalemine tunni eri osades;
6) tunniväline muusikaline tegevus – osalemine koolikooris, orkestris, ansamblis, esinemine
kooliüritustel, kooli esindamine konkurssidel/võistlustel, sh muusikaolümpiaadil (neid
punkte arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel).
I kooliastmes hinnatakse:
1) oskust kasutada kunstimõisteid ning teadmisi lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjektidest;
2) oskust kasutada loovtöödes erinevaid töövõtteid ja tehnikaid, käsitsedes materjale
otstarbekalt ja töövahendeid ohutult;
3) loovat, isikupärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- või rühmatöös;
4) oskust väärtustada ja analüüsida enda ja kaaslaste kunstitöid, arutleda erinevate
kunstinähtuste üle.

II kooliastmes hinnatakse:
1) teadmisi ja oskust arutleda visuaalse kunstiinfoga seonduvate nähtuste üle, kasutades
kunstimõisteid, teadmisi lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjektidest;
2) osalemist loovas tööprotsessis, kasutades eneseväljenduseks erinevaid kunstitehnikaid

ja -materjale;
3) oskust kavandada ning kujutada nii vaatluse kui ka ideede põhjal;
4) loovat, sihipärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- ja rühmatöödes;
5) oskust väärtustada ja analüüsida disainiobjekte, enda ja kaaslaste kunstitöid, arutleda
erinevate kunstinähtuste üle ümbritsevas.

1. klass, MUUSIKA
2 ainetund nädalas, kokku 70 ainetundi

Õpitulemus

Õpisisu ja -tegevus
Laulmine

*laulab loomuliku häälega üksinda ja koos
teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris, mõistab laulupeo tähendust;
*laulab eesti rahvalaule ja regilaule seoses
kalendritähtpäevadega;
*laulab erineva karakteri, helilaadi,
taktimõõdu ning tempoga laule õpetaja
valikul;
*laulab peast osa I kooliastme ühislauludest:
Eesti hümn (F. Pacius), Kungla rahvas,
Tiliseb, tiliseb aisakell (L. Wirkhaus);
Lapsed, tuppa, Kevadel (Juba linnukesed);
laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja
noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid).

Aktiivse, ent loomuliku häälega laulma
õpetamine, laulude omandamine kuulmise,
rütmipildi ja õpitavate astmete abil. Teksti
selgitamine ja mõistmine.

Pillimäng
*rakendab pillimängu laulude eel-, vahe- ja
lihtsates kaasmängudes;
*kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille
kaasmängudes ja/või ostinato’des;
*väljendab pillimängus muusika sisu ja
meeleolu

Mänguoskuse omandamine keha, rütmi- ja
plaatpillidel, plokkflöödil või 6-keelsel
väikekandlel.

Muusikaline liikumine
*oskab väljendada muusika tempot, rütmikat,
karakterit, dünaamikat;
*tunnetab ning väljendab muusika sisu,
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
*oskab mõningaid eesti laulu- ja ringmänge.

Plaadimuusika ja klaveri järgi
liikumine, tunnetades õpitud rütme, tempot,
karakterit;
tutvumine eesti laulu- ja ringmängudega.

Omalooming
*loob lihtsamaid tekste: liisusalme,
regivärsse, laulusõnu jne;
*loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-,
rütmi- ja plaatpillidel;
*kasutab lihtsates kaasmängudes
astmemudeleid;
*kasutab loovliikumist muusika meeleolu
väljendamiseks.

Sõnalised ja muusikalised
loomingukatsetused (näit. regilaul), rütmi- ja
meloodiaimprovisatsioonid flöödil ja Orffi
pillidel.

Muusika kuulamine ja muusikalugu
.*iseloomustab kuulatud muusikapala, oskab Kuulamiseks antud ülesannete täitmine tv-s
määrata duuri/molli, kujustab meeleolu;
või paberil, kujustamine, pealkirjastamine;
*eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
oma mõtete ja tunnete kirjeldamine suuliselt
*tutvub karakterpalu kuulates muusika
väljendusvahenditega (rütm, tempo,
dünaamika, laad – duur/moll);
*kirjeldab ning iseloomustab kuulatava
muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades
õpitud oskussõnavara;
*väljendab muusika meeleolu ja karaktereid
kunstiliste vahendite abil.
Muusikaline kirjaoskus
*laulab lihtsat meloodiat käemärkide,
astmetrepi järgi;
*tunneb rütmisilpe TA, TI-TI, TA-A, TA-AA, veerandpaus, tunneb noodipildi ja
kuulamise järgi 2- ja 3-osalist taktimõõtu;
*tajub ja õpib laulma astmemudeleid
erinevates kõrguspositsioonides;
*mõistab õpitud oskussõnade tähendust.

Rütmifiguurid:
astmetel SO, MI, RA, (JO) põhinevad
mudelid;
Alljärgnevate oskussõnade tähenduste
tundmaõppimine:
a) (meetrum), takt, taktimõõt, taktijoon,
kordamis- märk, kahekordne taktijoon,
noodijoonestik, noodipea, noodivars,
astmerida, astmetrepp;
b) koorijuht, koor, solist, eeslaulja, rahvalaul,
rahvapill, rahvatants, dirigent, orkester,
helilooja;
c) muusikapala, salm, refrään, kaasmäng,
eelmäng, vahemäng;
d) rütm, heli, tempo, rõõmus/kurb,
vaikselt/valjult, piano, forte.
Õppekäigud

*osaleb meeleldi muusika- ja
kultuuriaüritustel, samuti loovtöödes,
vestlustes, aruteludes;
*huvitub muusikalisest tegevusest nii koolis
kui ka väljaspool kooli;
*kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning

Koolikontserdid külalisesinejatega,
võimalusel kultuuriürituste/muusikateatri
külastamine.

avaldab nende kohta arvamust suulisel või
muul looval viisil; kasutab arvamust
väljendades eakohast muusikalist
oskussõnavara.

2. klass, MUUSIKA
2 ainetund nädalas, kokku 70 ainetundi

Õpitulemus

Õpisisu ja -tegevus
Laulmine

*laulab loomuliku häälega üksinda ja koos
teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris, mõistab laulupeo tähendust;
*laulab eesti rahvalaule ja regilaule seoses
kalendritähtpäevadega;
*laulab erineva karakteri, helilaadi,
taktimõõdu ning tempoga laule õpetaja
valikul;
*laulab peast osa I kooliastme ühislauludest:
Eesti hümn (F. Pacius), Kungla rahvas,
Tiliseb, tiliseb aisakell (L. Wirkhaus);
Lapsed, tuppa, Kevadel ;
laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja
noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid).

Aktiivse, ent loomuliku häälega laulma
õpetamine, laulude omandamine kuulmise,
rütmipildi ja õpitavate astmete abil, teksti
selgitamine ja mõistmine.

Pillimäng
*rakendab pillimängu laulude eel-, vahe- ja
lihtsates kaasmängudes;
*kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille
kaasmängudes ja/või ostinato’des;
*väljendab pillimängus muusika sisu ja
meeleolu.

Mänguoskuse omandamine keha, rütmi- ja
plaatpillidel, plokkflöödil või 6-keelsel
väikekandlel.

Muusikaline liikumine
*oskab väljendada muusika tempot, rütmikat,
karakterit, dünaamikat;
*tunnetab ning väljendab muusika sisu,
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
*oskab eesti laulu- ja ringmänge.

Plaadimuusika ja klaveri järgi
liikumine, tunnetades õpitud rütme, tempot,
karakterit;
tutvumine eesti laulu- ja ringmängudega.

Omalooming
*loob lihtsamaid tekste: liisusalme,
regivärsse, laulusõnu jne;
*loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-,
rütmi- ja plaatpillidel;
*kasutab lihtsates kaasmängudes
astmemudeleid;
*kasutab loovliikumist muusika meeleolu
väljendamiseks.

Sõnalised ja muusikalised
loomingukatsetused (näit. regilaul), rütmi- ja
meloodiaimprovisatsioonid flöödil, rütmi- ja
Orffi pillidel (plaatpillid).

Muusika kuulamine ja muusikalugu
*iseloomustab kuulatud muusikapala, oskab Kuulamiseks antud ülesannete täitmine tv-s
määrata duuri/molli, kujustab meeleolu;
või paberil, kujustamine, pealkirjastamine,
*eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
oma mõtete ja tunnete kirjeldamine suuliselt.
*teab muusika väljendusvahendeid (rütm,
tempo, dünaamika, laad – duur/moll);
*kirjeldab kuulatava muusikapala meeleolu ja
karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara;
*väljendab muusika meeleolu ja karaktereid
kunstiliste vahendite abil.
Muusikaline kirjaoskus
*laulab lihtsat meloodiat käemärkide,
astmetrepi järgi;
*tunneb rütmisilpe TA, TI-TI, TA-A, TA-AA, TIRI-TIRI, veerandpaus, tunneb
noodipildi ja kuulamise järgi 2- ja 3-osalist
taktimõõtu;
*tajub ja õpib laulma astmemudeleid
erinevates kõrguspositsioonides;
*mõistab õpitud oskussõnade tähendust.

Rütmifiguurid:
astmetel SO, MI, RA, (JO) põhinevad
mudelid;
Alljärgnevate oskussõnade tähenduste
tundmaõppimine:
meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon,
kordamis- märk, kahekordne taktijoon,
noodijoonestik, noodipea, noodivars,
astmerida, astmetrepp.

Õppekäigud
*osaleb meeleldi muusika- ja
kultuuriüritustel, samuti loovtöödes,
vestlustes, aruteludes;
*huvitub muusikalisest tegevusest nii koolis
kui ka väljaspool kooli;
*kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning
avaldab nende kohta arvamust suulisel või
muul looval viisil; kasutab arvamust
väljendades eakohast muusikalist
oskussõnavara.

Koolikontserdid külalisesinejatega,
kultuuriürituste/muusikateatri külastamine.

3. klass, MUUSIKA
2 ainetund nädalas, kokku 70 ainetundi

Õpitulemus

Õpisisu ja -tegevus
Laulmine

1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise,
vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas;

Aktiivse ja loomuliku häälega laulmine,
laulude omandamine kuulmise, rütmipildi ja
õpitavate astmete abil, teksti selgitamine ja
mõistmine.

2) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu
ning meeleolu;
3) laulab lihtsat meloodiat käemärkide,
astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab
relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja
mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste
rahvaste laule;
5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti
hümn” (F. Pacius), „Mu koduke” (A. Kiis),
„Tiliseb, tiliseb aisakell” (L. Wirkhaus);
lastelaulud „Lapsed, tuppa”, „Teele, teele,
kurekesed”, „Kevadel” („Juba linnukesed…”),
„Kevadpidu” („Elagu kõik...”).
Pillimäng
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille
lihtsamates kaasmängudes ja/või
ostinatodes;

Mänguoskuse edasiarendamine rütmi- ja
plaatpillidel, plokkflöödil või 6-keelsel
väikekandlel.

2) on omandanud kuuekeelse väikekandle
või plokkflöödi esmased mänguvõtted ning
kasutab neid musitseerides.
Muusikaline liikumine
1) tunnetab ning väljendab muusika sisu,
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge.

Sõnalised ja muusikalised
loomingukatsetused (näit. regilaul), rütmi- ja
meloodia improvisatsioo- nid flöödil, rütmija Orffi pillidel.

Omalooming
1) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-,
rütmi- ja plaatpillidel;
2) kasutab lihtsates kaasmängudes
astmemudeleid;

Plaadimuusika ja klaveri järgi liikumine,
tunnetades erinevaid rütme, tempot,
karakterit;
eesti laulu- ja ringmängud;
improvisatsioonid.

3) loob lihtsamaid tekste (liisusalme,
regivärsse, laulusõnu jne);
4) kasutab loovliikumist muusika meeleolu
väljendamiseks.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
1) on tutvunud karakterpalu kuulates
muusika väljendusvahenditega (meloodia,
rütm,
tempo, dünaamika ja muusikapala
ülesehitus);

Kuulamiseks antud ülesannete täitmine tv-s
või paberil, kujustamine, pealkirjastamine,
võrdlemine loodusnähtuste või eluta
esemetega,
oma mõtete ja tunnete kirjeldamine suuliselt.
Tutvumine heliloojatega – M. Härma, G.
Ernesaks, W.A. Mozart, L. van Beethoven

2) eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
3) eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;
4) on tutvunud eesti rahvalaulu ja
rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill,
torupill,
sarvepill, vilepill);
5) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava
muusikapala meeleolu ja karakterit,
kasutades
õpitud oskussõnavara.
Muusikaline kirjaoskus
Rütmifiguurid:
lisaks TIRI-TIRI ja TAI-RI;
astmerea enamusel astmetel põhinevad
mudelid;
oskussõnade tähenduste kordamine:
2) mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu
meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon,
tähendust ning arvestab neid musitseerides; kordamis- märk, kahekordne taktijoon,
1) mõistab alljärgnevate helivältuste,
rütmifiguuride ja pauside tähendust ning
kasutab neid muusikalistes tegevustes;

3) tajub ja õpib laulma astmemudeleid
erinevates kõrguspositsioonides;

noodijoonestik, noodipea, noodivars,
astmerida, astmetrepp.
Uued: fermaat, volt, segno, duur, moll,
4) mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab kolmkõla, veerandnoot, veerandpaus.
seda noodist lauldes;
5) õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmerida;
6) mõistab oskussõnade tähendust ja
kasutab neid praktikas.
Õppekäigud
1) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning
avaldab nende kohta arvamust suuliselt või
muul looval viisil;
2) kasutab arvamust väljendades muusika
oskussõnavara.

Koolikontserdid külalisesinejatega,
kultuuriürituste/muusikateatri külastamine.

4. klass, MUUSIKA
2 ainetund nädalas, kokku 70 ainetundi

Õpitulemus

Õpisisu ja -tegevus
Laulmine

* laulab loomuliku kehahoiu, hingamise, selge
diktsiooni ja (võimalikult) puhta intonatsiooniga
ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu
vajadusest;
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a
cappella ja saatega;
* rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas
lauldes;
* laulab peast kooliastme ühislaule:
Eesti hümn (Fr. Pacius), Kungla rahvas (K. A.
Hermann), Mu isamaa armas, Eesti lipp (E.
Võrk),
Laul Põhjamaast, Püha öö (F. Gruber);
* laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi
järgi ja noodijoonestikul erinevates
kõrguspositsioonides (SO, MI, RA, JO, RAı,
SOı, JO¹, LE, DI);
* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll
kolmkõla seoses lauludega.

Laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle
omapära arvestades.
Laulab koolikooris õpetaja valikul ja/või
erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes
tunnis ning tunnivälises tegevuses;
mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
oskab laulda eesti rahvalaule (sh. regilaulu) ning
peast oma kooliastme ühislaule;
kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi;
kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi.

Pillimäng
* kasutab rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või Kasutab üksinda ning koos musitseerides
ostinato’des;
muusikalisi oskusi ja teadmisi, orienteerub
* rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle
nootide tähtnimedes ja rütmipildis.
või plokkflöödi mänguvõtteid;
* seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga.

Muusikaline liikumine
* tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat,
rütmi, tempot, dünaamikat ning muusikapala
vormi;
* proovib liikuda nii grupis kui paaris.

Kasutab üksinda ning grupis rütmiliikumise
oskusi ja mõnesid tantsusamme (galopp, polka,
valss, rumba)

Omalooming
* Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone,
kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja
plaatpillidel;
* kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu
jne;
* kasutab muusika karakteri ja meeleolu
väljendamiseks loovliikumist;
* kasutab üksinda ning koos musitseerides

Julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt
oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates
muusikalistes eneseväljendustes, sh. erinevaid
vahendeid kasutades.

muusikalisi oskusi ja teadmisi.

Muusika kuulamine ja muusikalugu
* kuulab ja eristab muusikapalades muusika
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit ja vormi (kahe- ja
kolmeosaline lihtvorm);
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika
oskussõnavara;
*kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike
(sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass),
teab eesti laulupidude traditsiooni;
* eristab kuuldeliselt eesti rahvapille ja muid
muusikainstrumente (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid).

Kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja
omandatud muusika oskussõnade abil kuulatavat
muusikat, mõistab autorsuse tähendust;
eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;
teab kuulsate klassikaheliloojate elulugusid ja
tunneb tähtsamaid teoseid

Muusikaline kirjaoskus
* Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside
tähendust ning kasutab neid muusikalistes
tegevustes;
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid:

Kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi.

* laulab noodist astmetel SO, MI, RA, JO, RAı,
SOı, JO¹, LE, käemärkide, rütmistatud
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates
kõrguspositsioonides;
* 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse
mõistmine ja arvestamine musitseerimisel;
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning
kasutab neid praktikas: teose vorm, eeltakt,
viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, mollhelilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed),
helistik, toonika, helistikumärgid, diees, bemoll,
bekarr; b), vokaalmuusika, soololaul, koorilaul,
instrumentaalmuusika, improvisatsioon;
dünaamika: piano, forte, mezzopiano, mezzoforte,
pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo;
kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja
oskussõnavara.

Õppekäigud
* Arutleb ja avaldab oma arvamust
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või
muul looval viisil;
* kasutab arvamust väljendades muusikalist
oskussõnavara.

Huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning
osaleb selles, külastab ühiseid muusika- ja
kultuuriüritusi (muusikateater).

5. klass, MUUSIKA
1 ainetund nädalas, kokku 35 ainetundi

Õpitulemus

Õpisisu ja -tegevus
Laulmine

* laulab loomuliku kehahoiu, hingamise,
Laulab ühe- või kahehäälselt oma hääle
selge diktsiooni ja (võimalikult) puhta
omapära arvestades;
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on
laulab koolikooris õpetaja valikul ja/või
teadlik häälehoiu vajadusest;
erinevates vokaalkoosseisudes tunnis ning
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid
tunnivälises tegevuses;
laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
laule a cappella ja saatega;
oskab laulda eesti rahvalaule (sh. regilaulu)
* rakendab muusikalisi teadmisi ning
ning peast oma kooliastme ühislaule;
arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi;
rühmas lauldes;
kasutab üksinda ning koos musitseerides
* laulab peast kooliastme ühislaule:
muusikalisi oskusi ja teadmisi.
Eesti hümn (Fr. Pacius), Kungla rahvas (K.
A. Hermann), Mu isamaa armas, Eesti lipp
(E. Võrk),
Laul Põhjamaast, Püha öö (F. Gruber);
* laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi
kasutades käemärkide, rütmistatud
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul
erinevates kõrguspositsioonides (SO, MI,
RA, JO, RAı, SOı, JO¹, LE, DI);
* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll
kolmkõla seoses lauludega.
Pillimäng
* kasutab rütmi- ja plaatpille kaasmängudes
ja/või ostinato’des;
* rakendab musitseerides (6-keelse
väikekandle või) plokkflöödi edasijõudnute
mänguvõtteid;
* seostab absoluutseid helikõrgusi
pillimänguga.

Kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi, orienteerub
nootide tähtnimedes ja rütmipildis.

Muusikaline liikumine
* tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, Kasutab üksinda ning grupis rütmiliikumise
rütmi, tempot, dünaamikat ning muusikapala oskusi ja mõnesid tantsusamme (galopp,
vormi;
polka, valss, rumba).
* proovib liikuda nii grupis kui paaris.
Omalooming
* loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, Julgeb esitada ideid ja rakendab
kaasmänge ja/või ostinato’sid rütmi- ja
võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui
plaatpillidel;
ka erinevates muusikalistes

* kasutab improvisatsioonides
astmemudeleid;
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid
laulusõnu jne;
* kasutab muusika karakteri ja meeleolu
väljendamiseks loovliikumist;
* kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi.

eneseväljendustes, sh. infotehnoloogia
võimalusi kasutades.

Muusika kuulamine ja muusikalugu
* kuulab ja eristab muusikapalades muusika
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi (kaheja kolmeosaline lihtvorm);
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika
oskussõnavara;
*kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat:
hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton, bass), kooriliike, teab eesti
laulupidude traditsiooni;
* eristab kuuldeliselt eesti rahvapille ja muid
muusikainstrumente (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid), erinevaid orkestreid.

Kirjeldab ning põhjendab suunavate
küsimuste ja omandatud muusika
oskussõnade abil kuulatavat muusikat,
mõistab autorsuse tähendust;
eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;
teab kuulsate klassikaheliloojate elulugusid ja
tunneb tähtsamaid teoseid.

Muusikaline kirjaoskus
* mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja
pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes;
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid:
* laulab noodist astmetel SO, MI, RA, JO,
RAı, SOı, JO¹, LE, käemärkide, rütmistatud
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul
erinevates kõrguspositsioonides;
* 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse
mõistmine ja arvestamine musitseerimisel;
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust
ning kasutab neid praktikas: teose vorm,
eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad,
moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused
(tähtnimed), helistik, toonika,
helistikumärgid, diees, bemoll, bekarr; b);
vokaalmuusika, soololaul, interpreet,
koorilaul, dirigent, instrumentaalmuusika,
orkester, improvisatsioon;
tämber, tempo, dünaamika: piano, forte,
mezzopiano, mezzoforte, pianissimo,
fortissimo, crescendo, diminuendo;

Kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi.

Õppekäigud
* arutleb ja avaldab oma arvamust
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või
muul looval viisil;
* kasutab arvamust väljendades muusikalist
oskussõnavara.

Huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust
ning osaleb selles, külastab ühiseid muusikaja kultuuriüritusi (muusikateater) Tallinnas
jm.

6. klass, MUUSIKA
1 ainetund nädalas, kokku 35 ainetundi

Õpitulemus

Õpisisu ja -tegevus
Laulmine

* laulab loomuliku kehahoiu, hingamise,
Laulab ühe- või kahehäälselt oma hääle
selge diktsiooni ja (võimalikult) puhta
omapära arvestades;
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on
laulab koolikooris õpetaja valikul ja/või
teadlik häälehoiu vajadusest;
erinevates vokaalkoosseisudes tunnis ning
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid
tunnivälises tegevuses;
laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
laule a cappella ja saatega;
oskab laulda eesti rahvalaule (sh. regilaulu)
* rakendab muusikalisi teadmisi ning
ning peast oma kooliastme ühislaule;
arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja kasutab üksinda ning koos musitseerides
rühmas lauldes;
muusikalisi oskusi ja teadmisi.
* laulab peast kooliastme ühislaule:
Eesti hümn (Fr. Pacius), Kungla rahvas (K.
A. Hermann), Mu isamaa armas, Eesti lipp
(E. Võrk), Laul Põhjamaast, Püha öö (F.
Gruber);
* duur- ja moll- helilaad ning duur- ja mollkolmkõla seoses lauludega.
Pillimäng
* mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja
pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes;
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid
* laulab noodist käemärkide, rütmistatud
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul
erinevates kõrguspositsioonides;
* 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse
mõistmine ja arvestamine musitseerimisel;
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust
ning kasutab neid praktikas: teose vorm,
eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad,
moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused
(tähtnimed), helistik, toonika,
helistikumärgid, diees, bemoll, bekarr; b),
kolmkõlad;
vokaalmuusika, soololaul, interpreet,
koorilaul, dirigent, instrumentaalmuusika,
orkester, improvisatsioon;
tämber, tempo: presto, allegro, andante,
largo, moderato (it.k.) , dünaamika: piano,
forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo,
fortissimo, crescendo, diminuendo;
euroopa rahvaste muusika: lühiülevaade

Kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi, orienteerub
nootide tähtnimedes ja rütmipildis.

erinevate maade ajaloost, rahvamuusikast ja
–pillidest,
kuulsatest heliloojatest.
Muusikaline liikumine
* tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, Kasutab üksinda ning grupis rütmiliikumise
rütmi, tempot, dünaamikat ning muusikapala oskusi ja mõnesid tantsusamme (galopp,
vormi;
polka, valss, rumba).
* proovib liikuda nii grupis kui paaris.
Omalooming
* loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone,
kaasmänge ja/või ostinato’sid rütmi- ja
plaatpillidel;
* kasutab improvisatsioonides
astmemudeleid;
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid
laulusõnu jne;
* kasutab muusika karakteri ja meeleolu
väljendamiseks loovliikumist;
* kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi.

Julgeb esitada ideid ja rakendab
võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui
ka erinevates muusikalistes
eneseväljendustes, sh. infotehnoloogia
võimalusi kasutades.

Muusika kuulamine ja muusikalugu
* kuulab ja eristab muusikapalades muusika
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi (kaheja kolmeosaline lihtvorm);
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika
oskussõnavara;
*kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat:
hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton, bass), kooriliike, teab eesti
laulupidude traditsiooni;
* eristab kuuldeliselt eesti rahvapille ja muid
muusikainstrumente (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid), erinevaid orkestreid.

Kirjeldab ning põhjendab suunavate
küsimuste ja omandatud muusika
oskussõnade abil
kuulatavat muusikat, mõistab autorsuse
tähendust;
eristab kuuldeliselt erinevat vokaal- ja
instrumentaalmuusikat;
teab nii tähtsamate eesti kui maailma
heliloojate elulugusid ja tunneb kuulsamaid
teoseid.

Muusikaline kirjaoskus
* mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja
pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes;
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid:
* laulab noodist käemärkide, rütmistatud
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul
erinevates kõrguspositsioonides;

Kasutab üksinda ning koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja teadmisi.

* 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse
mõistmine ja arvestamine musitseerimisel;
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust
ning kasutab neid praktikas: teose vorm,
eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad,
moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused
(tähtnimed), helistik, toonika,
helistikumärgid, diees, bemoll, bekarr; b),
kolmkõlad;
vokaalmuusika, soololaul, interpreet,
koorilaul, dirigent, instrumentaalmuusika,
orkester, improvisatsioon;
tämber, tempo: presto, allegro, andante,
largo, moderato (it.k.) , dünaamika: piano,
forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo,
fortissimo, crescendo, diminuendo;
euroopa rahvaste muusika: lühiülevaade
erinevate maade ajaloost, rahvamuusikast ja
–pillidest,
kuulsatest heliloojatest.
Õppekäigud
* arutleb ja avaldab oma arvamust
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või
muul looval viisil;
* kasutab arvamust väljendades muusikalist
oskussõnavara.

Huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust
ning osaleb selles, külastab ühiseid muusikaja kultuuriüritusi (muusikateater) Tallinnas
jm.

